
Ty Brďo!
Začínáme ?!

Dětské kluby 
Hnutí Brontosaurus

aneb jak se snadno 

a rychle zapojit 

Kancelář Hnutí Brontosaurus
Michalova 4, Brno - Líšeň, 628 00

tel. 544 215 585
email: hnuti@brontosaurus.cz

web: www.brontosaurus.cz

Sekce Brďo
Moravská 184, Mikulčice, 696 19

tel.: 518 321 502
email: sekce.brdo@seznam.cz

web: www.brontosaurus.cz/brdo

C elobrďáckou soutěž, 
respektive ekovýchovný program

Duhové stř ípky
(celoroční soutěž pro jednotlivé oddíly na témata ochrany přírody, 

péče o památky, ekologické výchovy, sounáležitosti apod.)

S outěž „Máme rádi přírodu“ 
(výtvarná, literární a fotografická soutěž Brďo)

I  nformační servis

Ú razové pojištění 

K aždoroční setkání Brďo
(tradiční setkání s přírodovědnou i jinými soutěžemi)

K valifikační kurzy pro vedoucí – OHB pro Brďo

K ontakty na další Brontosaury a organizace

P odporu ústředí formou dotací 

M ateriály, nášivky aj.

 D alší výhody plynoucí z členství v HB
- zpravodaj HB Ještěr

- průkazky HB s postupně vznikající nabídkou slev
ve vybraných objektech 

- školení a kurzy organizované HB

V zájemnou spolupráci a pomoc mezi Brďo
(nabídky ubytování apod.)

D obrý pocit, že patříte mezi lidičky pracující 
pro přírodu, památky a dobrou náladu.

Co Vám Brďo nabízí:Nejčastější oblasti 
činnosti Brďo

Brontosauř i  dětské oddí lyBrontosauř i  dětské oddí ly
– oddí ly  pro každé dobrodružství –  oddí ly pro každé dobrodružství 

s  př í rodou i  kamarády!s př írodou i  kamarády!

P ravidelné oddílové schůzky.

J ednodenní i vícedenní akce, výlety, 

výpravy, táboření, exkurze…

Č innost pro ochranu přírody – brigády, úklidy,

strážní služby, přikrmování, vyvěšování budek.

L etní i zimní tábory.

S outěže, výstavky, přehlídky.

A kce pro veřejnost.

N ejrůznější kluby, kroužky apod.

E kologická výchova hrou, prožitkem, prací.

Vzdělávání a osvěta.

Kontakty



tvoří velkou část Hnutí Brontosaurus a jejich čin-

nost je velmi významná a široká. Začíná desítka-

mi oddílových schůzek a výprav, pokračuje přes 

nejrůznější soutěže a akce pro děti 

i veřejnost a zdaleka nekončí ani různými eko-

výchovnými projekty, péčí o naučné stezky či 

chráněná území….

Dětské oddíly působí  buď jako základní články či 

kluby Hnutí Brontosaurus nebo skupiny dětských 

členů s vedoucím pod některým 

z „dospěláckých“ článků HB.

� Možnost najít prostor pro činnost nejrůznějších 
oddílů, kroužků a dalších dětských kolektivů.

� Možnost zapojit se do smysluplné a pestré čin-
nosti nikým shora neomezované a nediktované.

� Možnost vést děti k aktivnímu poznávání a ochra-
ně přírody.

� Možnost pracovat s dětmi a pořádat akce s mi-
nimálními administrativními požadavky. 

� Možnost zapojit se do společných programů. 
Možnost sdílet společné myšlenky - aktivně trá-
vit volný čas při přímé práci pro přírodu, památky 
a potřebné lidi.

� Možnost pro malé skupinky hledající možnost 
společných aktivit.

…je čistě dobrovolná a oddíl od oddílu se může 
lišit. V rámci dětských oddílů HB doporučujeme 
u názvu oddílu užívat zkratku Brďo. Dále  sym-
bolika vychází ze znaku HB. Užívá se oranžo-

vých šátků s Brontíkem, zelených košil 
s nášivkou Brďo, brontosauřích vlajek aj.

Hnutí Brontosaurus

je, jak možná víte, organizací sdružující převáž-

ně mladé lidi, kteří se snaží nebýt lhostejnými 

k našemu životnímu prostředí. Může nabídnout 

mnohé hlavně těm, kteří se vyhýbají přílišnému 

radikalismu, a přesto by rádi vykonávali spolu 

se stejně smýšlejícími lidmi něco užitečného pro 

naše životní prostředí, ochranu přírody, aktivní 

trávení volného času či ekologickou výchovu. 

V současné době je spektrum činnosti Hnutí 

Brontosaurus velmi pestré, celkově však vychází 

z myšlenky propojení příjemné atmosféry 

s užitečnou prací, hrami a prožitky. Brontosaurus 

neopomíjí ani práci s nejmenšími….

Brontosauří dětské oddíly
Je to docela jednoduché. Stačí vyplnit registrační 

kartu nebo formulář na www.brontosaurus.czwww.brontosaurus.cz 
nechat ji podepsat vedoucím klubu a odeslat 

na Kancelář Hnutí Brontosaurus.
Do jednoho měsíce po doručení přihlášky 

a zaplacení příspěvků vám zašleme registraci 
Klubu Hnutí Brontosaurus a informační 

materiály a nabídky.

Dětské kluby 
Hnutí Brontosaurus

Jak začít?

Co požadujeme
S mysluplnou a pro Vás radostnou činnost 

v duchu cílů Hnutí Brontosaurus
R egistraci členů dle požadavků HB 
 a zaplacení členských příspěvků 

(děti do 15 let 50Kč)
1x ročně vyplnění registračního listu 
V  případě pořádání tábora vyplnění 

stručné karty o pořádání tábora
N ahlášení odpovědného vedoucího 

za dětské členy na ústředí HB 
a na Sekci Brďo včetně kontaktních údajů.

K valifikaci pro vedoucího.

A co dále…
Symbolika BRĎO

Hlavně se nebojte – překonáte-li první obavy Hlavně se nebojte – překonáte-li první obavy 
a několik formalit získáte pro sebe i děti dobrý a několik formalit získáte pro sebe i děti dobrý 

pocit, že někam skutečně patříte!pocit, že někam skutečně patříte!



Ty Brďo!
Začínáme ?!

Kancelář Hnutí Brontosaurus
Michalova 4, Brno - Líšeň, 628 00

tel. 544 215 585
email: hnuti@brontosaurus.cz

web: www.brontosaurus.cz

Sekce Brďo
Moravská 184, Mikulčice, 696 19

tel.: 518 321 502
email: sekce.brdo@seznam.cz

web: www.brontosaurus.cz/brdo

aneb co může
Hnutí Brontosaurus

nabídnout
dětským oddílům 

Jak začít ?

Hlavně se nebojte – překonáte-li první obavy Hlavně se nebojte – překonáte-li první obavy 

a několik formalit, získáte pro sebe i děti dobrý a několik formalit, získáte pro sebe i děti dobrý 

pocit, že někam skutečně patříte!pocit, že někam skutečně patříte!

J si-li sám či s kamarádem a chtěl by jsi se

účastnit činnosti některého z našich oddílů,

napiš si na níže uvedené adresy 

a uveď místo, kde bydlíš… dostaneš kontakt 

na nejbližší Brontosauří dětský oddíl, 

kam Tě určitě rádi přijmou.

J e- li Vás více a máte už svého vedoucího,

vyberte si jednu z variant působení dětského

oddílu (samostatně nebo pod jiným ZČ) 

a kontaktujte buďto přímo Vám známý článek, 

nebo kancelář Hnutí Brontosaurus či Sekci Brďo.

C elobrďáckou soutěž, 
respektive ekovýchovný program

Duhové stř ípky
(celoroční soutěž pro jednotlivé oddíly na témata ochrany přírody, 

péče o památky, ekologické výchovy, sounáležitosti apod.)

S outěž „Máme rádi přírodu“ 
(výtvarná, literární a fotografická soutěž Brďo)

I  nformační servis

Ú razové pojištění 

K aždoroční setkání Brďo
(tradiční setkání s přírodovědnou i jinými soutěžemi)

K valifikační kurzy pro vedoucí – OHB pro Brďo

K ontakty na další Brontosaury a organizace

P odporu ústředí formou dotací 

M ateriály, nášivky aj.

 D alší výhody plynoucí z členství v HB
- zpravodaj HB Ještěr

- průkazky HB s postupně vznikající nabídkou slev
ve vybraných objektech 

- školení a kurzy organizované HB

V zájemnou spolupráci a pomoc mezi Brďo
(nabídky ubytování apod.)

D obrý pocit, že patříte mezi lidičky pracující 
pro přírodu, památky a dobrou náladu.

Co Vám Brďo nabízí:

Kontakty



…je čistě dobrovolná a oddíl od oddílu se může 
lišit. V rámci dětských oddílů HB doporučujeme 
u názvu oddílu užívat zkratku Brďo. Dále  sym-
bolika vychází ze znaku HB. Užívá se oranžo-

vých šátků s Brontíkem, zelených košil 
s nášivkou Brďo, brontosauřích vlajek aj.

Co požadujeme
S mysluplnou a pro Vás radostnou činnost 

v duchu cílů Hnutí Brontosaurus
R egistraci členů dle požadavků HB 
 a zaplacení členských příspěvků 

(děti do 15 let 50Kč)
1x ročně vyplnění registračního listu 
V  případě pořádání tábora vyplnění 

stručné karty o pořádání tábora
N ahlášení odpovědného vedoucího 

za dětské členy na ústředí HB 
a na Sekci Brďo včetně kontaktních údajů.

K valifikaci pro vedoucího.

Zapojení dětských členů
v Hnutí Brontosaurus

U všech možností by měl nejméně jeden vedoucí 
odpovědný za děti do 1 roku od založení získat kva-
lifikaci Organizátor Hnutí Brontosaurus pro Brďo.

Děti se do činnosti Hnutí zapojují buďto s rodiči 
formou rodinného členství, nebo sami pod vede-
ním vedoucího s kvalifikací Organizátor HB pro 
dětské oddíly.

Dětský oddíl, družina, kroužek, kolektiv  se může Dětský oddíl, družina, kroužek, kolektiv  se může 
do Hnutí Brontosaurus zapojit mnoha způsoby:do Hnutí Brontosaurus zapojit mnoha způsoby:

tvoří velkou část Hnutí Brontosaurus a jejich čin-

nost je velmi významná a široká. Začíná desítka-

mi oddílových schůzek a výprav, pokračuje přes 

nejrůznější soutěže a akce pro děti 

i veřejnost a zdaleka nekončí ani různými eko-

výchovnými projekty, péčí o naučné stezky či 

chráněná území….

Dětské oddíly působí  buď jako základní články či 

kluby Hnutí Brontosaurus nebo skupiny dětských 

členů s vedoucím pod některým 

z „dospěláckých“ článků HB.

Hnutí Brontosaurus

Brontosauří dětské oddíly

je, jak možná víte, organizací sdružující převáž-

ně mladé lidi, kteří se snaží nebýt lhostejnými 

k našemu životnímu prostředí. Může nabídnout 

mnohé hlavně těm, kteří se vyhýbají přílišnému 

radikalismu, a přesto by rádi vykonávali spolu 

se stejně smýšlejícími lidmi něco užitečného pro 

naše životní prostředí, ochranu přírody, aktivní 

trávení volného času či ekologickou výchovu. 

V současné době je spektrum činnosti Hnutí 

Brontosaurus velmi pestré, celkově však vychází 

z myšlenky propojení příjemné atmosféry 

s užitečnou prací, hrami a prožitky. Brontosaurus 

neopomíjí ani práci s nejmenšími….

A co dále…
Symbolika BRĎO

a) Jako klub Hnutí Brontosaurus) Jako klub Hnutí Brontosaurus
Zapojit se jako klub je nejjednodušší cestou. Sta-
čí, abyste se sešli minimálně tři (jeden dospělý) 
a pomocí formuláře požádali Radu HB o registraci 
a možnost pořádat akce či vést oddíl je Vám ote-
vřena. Můžete čerpat z mnohých výhod posky-
tovaných HB, nemusíte však splňovat požadav-
ky kladené na organizace s právní subjektivitou. 
(např. vedení účetnictví)

b) Jako samostatný základní článekb) Jako samostatný základní článek
Tato forma obnáší více samostatnosti, ale i trošku 
více starostí. Je třeba splnit předpoklady a poža-
davky na registraci základního článku Hnutí Bron-
tosaurus (tedy  mít alespoň dva dospělé a tři děti 
a předpoklady pro získání právní subjektivity)

c) Jako dětský oddíl pod ZČc) Jako dětský oddíl pod ZČ
V tomto případě se dohodnete se zvoleným zá-
kladním článkem  Brontosaura, pod kterým chcete 
působit. Poté pouze nahlásíte kontakt na vedoucí-
ho oddílu Sekci Brďo a kanceláři HB.



aneb chtěl bych se zapojit 

do činnosti

dětských oddílů
Hnutí Brontosaurus

Ty Brďo!
Začínáme ?!

Jak začít ?
J si-li sám či s kamarádem a chtěl by jsi se
účastnit činnosti některého z našich oddílů,

ozvi se na níže uvedené adresy.
J e- li Vás více a máte už svého vedoucího,

vyberte si jednu z variant působení dětského
oddílu (samostatně nebo pod jiným ZČ) 

a kontaktujte buďto přímo Vám známý článek, 
nebo kancelář Hnutí Brontosaurus či Sekci Brďo.

Co Vám Brďo nabízí:

Kancelář Hnutí BrontosaurusKancelář Hnutí Brontosaurus
Michalova 4, Brno - Líšeň, 628 00

tel. 544 215 585
email: hnuti@brontosaurus.cz

web: www.brontosaurus.cz

Sekce BrďoSekce Brďo
Moravská 184, Mikulčice, 696 19

tel.: 518 321 502
email: sekce.brdo@seznam.cz

web: www.brontosaurus.cz/brdo

C elobrďáckou soutěž, 
respektive ekovýchovný program

Duhové stř ípky
(celoroční soutěž pro jednotlivé oddíly na témata ochrany přírody, 

péče o památky, ekologické výchovy, sounáležitosti apod.)

S outěž „Máme rádi přírodu“ 
(výtvarná, literární a fotografická soutěž Brďo)

I  nformační servis
Ú razové pojištění 

K aždoroční setkání Brďo
(tradiční setkání s přírodovědnou i jinými soutěžemi)

K valifikační kurzy pro vedoucí – OHB pro Brďo
K ontakty na další Brontosaury a organizace

P odporu ústředí formou dotací 
M ateriály, nášivky aj.

D alší výhody plynoucí z členství v HB
- zpravodaj HB Ještěr

- průkazky HB s postupně vznikající nabídkou slev
ve vybraných objektech 

- školení a kurzy organizované HB
V zájemnou spolupráci a pomoc mezi Brďo

(nabídky ubytování apod.)

D obrý pocit, že patříte mezi lidičky pracující 
pro přírodu, památky a dobrou náladu.

REGION JIŽNÍ MORAVY 
Brďo Vlkani Mikulčice Brďo Vlkani Mikulčice 

Mikulčice 184, 696 19, brdo.vlkani@seznam.czbrdo.vlkani@seznam.cz,
www.mikulcice.cz/brdowww.mikulcice.cz/brdo

Brďo Vlčí stopaBrďo Vlčí stopa
Novoměstská 41, Brno, 621 00, mvdrrbz@volny.cz mvdrrbz@volny.cz 

REGION TIŠNOVSKA
Brďo Gingo Tišnov Brďo Gingo Tišnov 

Družstevní 558, Tišnov, 666 01,
tomas.ondracek@email.cz tomas.ondracek@email.cz 

Brďo 96. Šiška TišnovBrďo 96. Šiška Tišnov
Dřínová 1642, Tišnov, 666 01, krivsky@amit.czkrivsky@amit.cz

 
REGION PŘEROVSKO

Delfín Delfín 
Bohuslav Němce 15, Přerov 2, 750 02, jilek.karel@quick.czjilek.karel@quick.cz

Pro děti a rodiče s dětmi dále akce pořádají:Pro děti a rodiče s dětmi dále akce pořádají:
ZČ HB Botič, SEV Toulcův dvůr Praha,

chvatalova@toulcuvdvur.czchvatalova@toulcuvdvur.cz
ZČ HB Dě-číňan, E. Krásnohorské 1284/9, Děčín 2, 405 01, 

bellatrix13@quick.czbellatrix13@quick.cz
ZČ HB Forest, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11, 

cassiopeacb@volny.czcassiopeacb@volny.cz
ZČ HB KPL, Matúškova 783, Praha 4, 149 00,

kpl@brontosaurus.czkpl@brontosaurus.cz
ZČ HB NORA, Synkova 33, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 

sarka.frydova@rychnov-city.czsarka.frydova@rychnov-city.cz
ZČ HB Zvonek, Sadová 36, Želešice, 664 43, 

zvonek@brontosaurus.czzvonek@brontosaurus.cz
ZČ HB Žirafa, Palackého 30, Přerov, 750 02, 

milena.hakenova@cpkp.czmilena.hakenova@cpkp.cz
Brďo Tuláci Kosov, Kosov 90, Zábřeh, 789 01

Kontakty na dětské oddíly



� Přihlásit se do některého z dětských oddílů či 
klubů.

� Přijet se podívat na některé naše akce, výpravy, 
pobyty.

� Zúčastnit se některého z našich táborů či kratších 
táboření o jarních či podzimních prázdninách.

� Zapojit se do soutěže Máme rádi přírodu.
� Pokusit se sehnat si kamarády a s dospělými, 

kteří vás zaštítí, se stát  Klubem Brontosaura.

Z DOPISU ÚČASTNÍKA TÁBORA:

„Ahoj mami, už od včerejška se tu nebojím. Měli 

jsem takovou drsňáckou noční hru, byli jsme po 

ní docela špinaví a unavení (hlavně holky). No 

ale perfektně jsme se skamarádili. Taky jsme 

lezli s lany po skalách – to byla výška. Franta 

tam pořád nechtěl a teď je šťastný, že to zvládl. 

Hrajeme taky spoustu  her v lese. A naučil jsem 

poznávat spoustu věcí v přírodě. Nešlo by i u nás 

na dvoře si občas udělat oheň a zazpívat si s ky-

tarou? Naše vedoucí krásně hraje. No utíkám na 

válečnou poradu, hrajeme na Vikingy a já jsem 

válečný náčelník… Pozdravuj taťku a Ferdu.“

                                                  David, 12 let

tvoří velkou část Hnutí Brontosaurus a jejich čin-

nost je velmi významná a široká. Začíná desítka-

mi oddílových schůzek a výprav, pokračuje přes 

nejrůznější soutěže a akce pro děti 

i veřejnost a zdaleka nekončí ani různými eko-

výchovnými projekty, péčí o naučné stezky či 

chráněná území….

Dětské oddíly působí  buď jako základní články či 

kluby Hnutí Brontosaurus nebo skupiny dětských 

členů s vedoucím pod některým 

z „dospěláckých“ článků HB.

Hnutí Brontosaurus
je, jak možná víte, organizací sdružující převáž-

ně mladé lidi, kteří se snaží nebýt lhostejnými 

k našemu životnímu prostředí. Může nabídnout 

mnohé hlavně těm, kteří se vyhýbají přílišnému 

radikalismu, a přesto by rádi vykonávali spolu 

se stejně smýšlejícími lidmi něco užitečného pro 

naše životní prostředí, ochranu přírody, aktivní 

trávení volného času či ekologickou výchovu. 

V současné době je spektrum činnosti Hnutí 

Brontosaurus velmi pestré, celkově však vychází 

z myšlenky propojení příjemné atmosféry 

s užitečnou prací, hrami a prožitky. Brontosaurus 

neopomíjí ani práci s nejmenšími….

Brontosauří dětské oddíly

Jak se můžeš zapojit 
do činnosti

Hnutí Brontosaurus?

� Schůzky plné her a poznání nového s perfektní 
partou kamarádů.

� Napětí při slaňování skal, prolézání jeskyní, bo-
jových hrách, sportovních kláních i nočním roz-
jímání u ohně.

� Dobrodružné výpravy do přírody a na nová zají-
mavá místa.

� Účast na nejrůznějších soutěžích.
� Poznávání tajů přírody, zálesáckého umění a zá-

kladů přežití v přírodě.
� Nejrůznější tvořivé aktivity a dílny.
� Užitečnou práci pro přírodu, památky.
� Nové kamarády a kamarádky.
� Cesty časem i prostorem při celoročních a celo-

táborových hrách.
� Svobodu putování krajinou na vadrech.
� Radost z umění si sám něco vyrobit a udělat.

Co s námi můžeš zažít?

Co účastníci prožívají

Co požadujeme
S  mysluplnou a pro Vás radostnou činnost 

v duchu cílů Hnutí Brontosaurus

A  pak pouze odevzdání přihlášky s podpisy 

rodičů a zaplacení členských příspěvků 

(děti do 15 let 50Kč).


